Her er billeder af traditionelle dansehatte fra Java og plakaten til Prinsesse Caraboo med Marie Chemnitz' fine collage

EN HAT FULD AF DRØMME
- opgave til billedkunst eller dansk
I har netop set teaterforestillingen Prinsesse Caraboo af Frøken Fracasos Kompagni.
Historien handler om den fattige Mary Wilcox, der ender med at blive en prinsesse, fordi, alle dem
omkring hende forestiller sig, at hun er det. Man kan sige, at hun vækker deres fantasi. Og pludselig er
fiskeren på stranden, bartenderen på pubben, damerne i det fine hus, og eksperten med sin "finde-udaf-hvilket-sprog-folk-taler-maskine" med til digte historien om den eksotiske prinsesse fra langt langt
borte. Selv lever Mary sig også mere og mere ind i rollen. Tilsidst da hun skal optræde for prinsen, har
hun endda lavet sig et kostume med en javanesisk dansehat.Og selvom det bliver afsløret, at hun har
løget, ender publikum og prinsen med at hylde hende som "en rigtig prinsesse".
Walt Disney der er manden bag Mickey Mouse og Anders And har engang sagt:
"If you can dream it! You can do it" Det betyder noget i retning af:
"Hvis du kan forestille dig det, kan du få det til at ske".
I historien om Prinsesse Caraboo bliver drømmen til virkelighed, fordi Mary, og de andre bruger deres
fantasi. Det håber vi også, at I har lyst til at gøre! Vi vi vil hermed invitere jer til at skabe jeres helt
egen javanesiske dansehat som en tegning eller collage, med inspiration i alt det, I selv drømmer om.
I kan vælge at bruge vores skabelon. Eller tegne et portræt af jer selv med en dansehat fuld af
drømme. Måske drømmer du om at blive fodboldspiller? - så skal hatten måske være fuld af fodbolde?
Måske drømmer du om solskinsvejr, isvafler, hundehvalpe, sydhavsøer, telt-ture, eller at være med i
x-faktor - man må putte alt, hvad man drømmer om i hatten. For hvem ved? Måske kan man virkelig
få alt det, som man drømmer om til at ske! Det er da værd at forsøge!
På de følgende sider kan I blive inspireret af de originale javanesiske dansehatte og Marie Chemnitz
fine collage fra vores plakat Tilsidst er der en skabelon, man kan bruge hvis man har lyst.
Rigtig god fornøjelse.!

